Thuốc Chủng ngừa COVID-19 dành cho Người
có Medicare
Tốn bao nhiêu để được chủng ngừa? Quý vị không phải
trả tiền cho vắc-xin này!
Tôi sẽ chích ngừa ở đâu? Vắc-xin COVID-19 có sẵn tại các hiệu

thuốc tây, phòng khám, văn phòng bác sĩ, bệnh viện hoặc thậm chí
ngay tại nhà. Tìm vắc-xin gần nơi quý vị trên mạng
www.vaccines.gov .

Tôi mang theo những gì? Mang theo thẻ Medicare màu đỏ,

trắng và xanh dương của quý vị đến chỗ hẹn để chủng ngừa, ngay
cả khi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị là Medicare Advantage.
Nếu không, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp số An sinh Xã hội
của mình để xác minh quý vị đang sử dụng Medicare.

Đã được tiêm chủng rồi? Liều thuốc tiêm tăng cường được

khuyến nghị cho hầu hết mọi người, và đặc biệt là cho người lớn
tuổi. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị nếu quý vị có thắc mắc.

Chưa quyết định? Người lớn tuổi có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19. Hấu hết

những người Mỹ tuổi từ 65 trở lên đã được chủng ngừa vắc xin. Tìm hiểu thêm về
vắc-xin trên trang mạng www.cdc.gov/coronavirus

Cần trợ giúp với Medicare? Nhận trợ giúp không thiên vị tại địa phương từ

Chương trình Hỗ trợ về Bảo hiểm Y tế Tiểu bang (State Health Insurance
Assistance Program - SHIP) của quý vị. Hãy gọi số 877-839-2675 hoặc tìm trợ
giúp trên trang mạng www.shiphelp.org

Ấn phẩm này được hỗ trợ bởi Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (Health Resources and Services - HRSA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ
Nhân sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services - HHS) như một phần của giải thưởng tổng cộng là $15.000 mà không
được tài trợ từ các nguồn phi chính phủ. Nội dung là của (các) tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức của HRSA, HHS
hoặc Chính phủ Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập HRSA.gov. Tài liệu này được tài trợ, một phần, bởi khoản tài trợ số
90SATC0002 từ Cơ quan Quản trị Cuộc sống Cộng đồng (Administration for Community Living - ACL), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
(Department of Health and Human Services), Washington, D.C. 20201. Các tổ chức đảm nhiệm dự án dưới sự tài trợ của chính phủ được
khuyến khích phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu và kết luận của mình. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến của họ không nhất thiết đại
diện cho chính sách của Cơ quan Quản trị Cuộc sống Cộng đồng.
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